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Pohjois-Hämeen 
ampujilla on 
pirteä junnuryhmä 
Kokkovuoressa
ANTTI JOKINEN

MIssä lAJIssA  Suomi sai Pe-
kingin olympialaisten ainoan 
kultamitalin?

Aivan, sen toi haulikkoam-
puja satu Mäkelä-Nummela tra-
pissa.

Pieniä oranssisia savikiekko-
ja pudotellaan olympiavoittajan 
jalanjäljissä myös Kokkovuoren 
haulikkoradalla, Pirkkalan ja 
Lempäälän rajalla.

Pohjois-Hämeen Ampujien 
haulikkokerho on tehnyt ahkeraa 
junnutyötä ja houkutellut nuoria 
lajin pariin.

Vuonna 1879 perustettu P-
HA on Tampereen vanhin urhei-
luseura ja Suomen kolmanneksi 
vanhin ampumaseura.

- Huolestuttiin lajin tulevai-
suudesta, kun huomattiin että 
meikäläinen täällä radalla oli 
nuorimmasta päästä, nauraa tu-
lisieluinen haulikkomies ja Kok-
kovuoren vahtimestari Janne 
Hokkanen.

Seura tarttui toimeen.
- Aloitimme lajin levittämi-

sen. Viime vuonna esittelytilai-
suuksissamme kävi 1250 henkeä, 
puolet oli koululaisia.

Ammuntasimulaattori on hel-
pottanut lajin tuomista kiinnos-
tuneiden luo.

Nyt Kokkovuoressa käy noin 
50 alle 20-vuotiasta ampujaa, 
joista kymmenen juniorin ryh-

mä on erottautunut vakituisiksi 
harrastajiksi.

sM-pronssi Kristianille
Menestystäkin Pohjois-Hämeen 
nuorille ampujille on jo tullut.

Kristian Palin nappasi viime 
vuonna 15-vuotisten SM-prons-
sin trapissa.

Trap-ammunnassa savikiekot 
lähtevät taivaalle ampujasta pois 

päin. Skeetissä kiekot lentävät si-
vuttaissuunnassa.

- Kiekko lentää 110 kilomet-
riä tunnissa. Koko suorituksen 
kesto kiekon lähdöstä laukauk-
seen on vajaa sekunti, Hokka-
nen selvittää.

Tuurille ei jää sijaa, kun kisas-
sa ammutaan kahdesta viiteen 25 
kiekon sarjaa.

- Harjoittelu vaatii pitkäjän-

teisyyttä. Juuri kun luulee osaa-
vansa, laji palauttaa maan pin-
nalle. Se tässä juuri on opettavaa 
ja kasvattavaa, Hokkanen tietää 
omasta kokemuksesta.

Junioreista yhdellä on oma 
ase, muut ampuvat seuran aseil-
la.

- Turvallisuusasiat ja aseen 
kanssa oikein toimiminen ovat 
seikat, joista ei tingitä, Hokka-

nen painottaa.
Junioreista näkee, että asia on 

ymmärretty. Ryhmä on oikea hy-
vän käytöksen esikuva.

MM-kisojen näyttämö
Seura markkinoi Kokkovuoren 
rataa aktiivisesti.

Käytettävissä on kuusi trap-
rataa, neljä skeet-rataa ja compak 
sporting -rata.

Tähtihetki tähän mennessä 
on ollut haulikkolajien MM-ki-
sat 1999. Avoimien ovien päi-
vänä voi kuka tahansa piipahtaa 
ampumaan.

- Viime vuonna väkeä oli 150 
ja pian järjestetään avoimet ovet 
taas, joten tervetuloa, Hokkanen 
vinkkaa.

P-HA:n haulikkokerho järjes-
tää lajiin perehdyttämiseksi sään-
nöllisesti alkeiskursseja. Seuraa-
vat ovat vuorossa 8.5. ja 5.6.

Tulevia tapahtumia Kok-
kovuoressa on Taitokaari-trap 
18.5.

Avoimien ovien päivää viete-
tään la 25.5. klo 10-15 kahvitar-
joilun ja lajiesittelyn tiimoilla.

Tulevan kesän suurin kilpailu 
on Sako-Beretta GP 29.-30.6.

Kokkovuoren ampumakeskus, 
Pirkkalantie 129�, lempäälä.
pha.sporttisaitti.
com/haulikkokerho/kokkovuori/

Uutta polvea olympiaradoille

Mikä hienointa 
haulikko
-ammunnassa?
 n Sami Zerenoglu: - Osumi-
sen tunne on mukava.
n Kristian Palin: - Kun voi 
kokea onnistumisen tunteita.
n Mikael Liedes: - Yleensä 
koko laji, johon olen asetta-
nut tavoitteeni korekalle.
n Daniel Solanti: - Hyväs-
tä suorituksesta saa hyvän 
mielen ja parantamisen va-
raa löytyy aina.
n Leevi Törnblom: - Tämä 
vaikuttaa helpolta, mutta on 
tosi haastava laji.
n Samuel Solanti: - Säännöt 
ovat selkeät ja palaute, sekä 
myönteinen että kielteinen, 
tulee heti.
n Viivi Zerenoglu: - Kun huo-
maa, että kehittyy osaami-
sessa.

FAKTA

Kokkovuoren rata on mahtava tukikohta Pohjois-Hämeen Ampujien haulikkokerhon junioreille ja ohjaajille.

Metsänrajassa kiitää oranssi kiekko. Pirkkalalainen Viivi Zerenoglu koettaa saada hauliparven kohdalleen.


